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Bebouwing

-  Woonboerderij 1906, aanbouw 2008, erf, bijgebouw 

   en tuin.

-  Gebruiksoppervlak woning en zwembad: circa 214 m2.

-  Externe bergruimte: circa 21 m2. 

-  Inhoud woning en zwembad: circa 832 m3.

-  Perceel oppervlakte: 2.680 m2.

Rust, ruimte en volop natuur!

Voor u ligt de brochure met informatie over de woning waarin u 

interesse heeft. Om u een goede indruk te geven, vindt u in deze 

brochure veel informatie over deze prachtige woonboerderij uit 

1906 met een aanbouw met inpandig zwembad uit 2008.

Deze woning draagt het waardevolle predikaat BUITENSTATE.

Een BUITENSTATE is een vrij gelegen – one of a kind – woning 

in het buitengebied. Een woning  waar de beleving van rust en 

ruimte centraal staat en waar vrijheid heerst. Een niet-alledaags 

onroerend goed met optimaal woongenot en veel mogelijkheden.

Geeft deze brochure u een (buiten)goed gevoel?

Uw BUITENSTATE makelaar nodigt u van harte uit voor een bezich-

tiging. De woning kan u op papier aanspreken, maar de emotie 

en zintuigprikkeling die de woning teweeg brengt, voelt u alleen 

ter plekke. Tijdens een bezichtiging krijgt u informatie over de 

woning en de omgeving. U kunt al uw vragen aan onze makelaar 

voorleggen.

Is dit uw buitenkans…?

Makelaar David Koning, T 0630 20 28 88



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Kadastrale gegevens

Vianen H 277, groot 2.680 m2

Bestemmingsplangegevens

Bestemmingsplan Landelijk Gebied, 

gemeente Vianen, vastegesteld 

14-12-2010

Bestemming: Wonen en Natuur
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Indeling begane grond
Hal, bijkeuken, keuken, eetkamer, 

slaapkamer, badkamer, toilet, was-

ruimte, woonkamer,  

sport-/fitness, berging/CV ruimte, 

inpandig zwembad met eigen douche 

toilet ruimte.

Indeling 1e verdieping: Overloop, 3 

slaapkamers. 

Via de hoofd entree komt u binnen in 

de hal welke de verbinding is tussen de 

boerderij en het vernieuwde woonge-

deelte. Vanuit de hal kunt u naar toilet, 

slaapkamer, badkamer, wasruimte, 

woongedeelte en keuken. 

Indeling 1e verdieping
Via de hoofdentree komt u in de royale 

hal, welke een trapverbinding heeft met 

de 1ste verdieping. Deze verdieping is 

momenteel opgesplitst in drie verschil-

lende ruimtes. De verdieping is toe aan 

een vernieuwing.  
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Aan de achterzijde van het woongedeelte heeft u een aansluiting naar de sport-/

welness ruimte. Het betreft een riant zwembad met veel luxe. 

Voor de sportieve badgasten is er een zwemstraler aanwezig, welke u in diverse 

standen kunt instellen. 





Schuur

Rondom de schuur is voldoende gelegenheid om optimaal te genieten van de 

natuur. In de schuur is een luxe sauna aanwezig. Het betreft een schuur met lande-

lijke uitstraling en veel ruimte. 

Tuin

Deze tuin is een ‘heerlijkheid’!  Zo zijn er diverse fruitbomen aanwezig. Ook zult 

het u doen verrassen hoe er een verbinding is ontstaan tussen de woning en de 

tuin. Het echte binnen-buiten leven!



Heerlijke woonboerderij met inpandig zwembad omringd door natuur!

In het schitterende, landelijke buitengebied op slechts enkele kilometers van 

Vianen ligt volledig vrij deze bijzondere woonboerderij.  Rondom geniet u het 

uitzicht op de weilanden, grienden, en bosrijke omgeving. Het perceel grond is 

bereikbaar via eigen vaste brug en ligt geheel als een eiland in het water. Mede 

hierdoor geeft deze locatie u een goede ontspannen woonbeleving. 

Het echte binnen-buiten leven! 



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Bijzonderheden:

•�Goed�bereikbaar�vanuit�Vianen�en�Utrecht

•�Geheel�eigendom�zonder�overpad

•�Veel�ruimte�in�en�rondom�de�woning

•�Landelijke�ligging,�schitterende�omgeving

•�Woning�ligt�omringd�door�water�en�is�middels�eigen�vaste�

brug�goed�bereikbaar.

Ligging

Omringd�door�water,�aan�het�einde�van�de��Bolgerijsekade,�

op�circa�7�minuten�afstand�van��Vianen.�Mede�door�de�ruime�

kavel�en�het�weidse�uitzicht�over�de�polder,�geeft�deze�loca-

tie�een�heerlijke�rustige�woonbeleving.�Het�grote�voordeel�

van�deze�locatie�is,�dat�per�auto�de�ontsluiting�naar�Vianen�

binnendoor�snel�bereikbaar�is.�

Entree

Middels�een��brug�met�metalen�hekwerk�komt�u�op�het�eigen�

perceel�grond.�Bij�de�woning�is�voldoende�parkeergelegen-

heid�aanwezig.�Het�betreft�een�breed�perceel�met�veel�ruimte�

rondom�de�woning.�Op�het�erf�staat�een�schuur�met�vol-

doende�ruimte�voor�tuin�gereedschappen.�Aan�de�voorzijde�

van�de�schuur�is�een�inpandige�sauna�aanwezig.

Woning 

De�woonboerderij�is�gebouwd�circa�1906�en�bestaat�uit�de�

voormalige�boerderij,�met�grote�aanbouw.�Op�de�begane�

grond�zijn�alle�voorzieningen�aanwezig.�Zo�is�er�een�luxe�

slaapkamer�gerealiseerd,�een�badkamer,�toilet,�wasruimte,�

een�woongedeelte�en�keuken.��De�woning�wordt�verwarmd�

middels�radiatoren�en�een�combiketel.�De�woning�is�aange-

sloten�op�elektra,�water,�riolering�en�aardgas.



WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

T 0182-38 30 38

Makelaar David Koning

T 0630 20 28 88

E d.koning@schep.nl

www.schep.nl

Een BUITENSTATE makelaar is gese-

lecteerd op grond van zijn of haar 

jarenlange aantoonbare ervaring en 

deskundigheid. Hij is geworteld in het 

buitenleven. Hij is vertrouwd met de 

plaatselijke gewoonten en gebruiken. 

Hij zal u deskundig voorlichten tijdens 

de bezichtiging. Hij laat u de rust en de 

ruimte van de woning ervaren. Eigen. 

Solide. Aangenaam. En net een beetje 

anders.

Wilt u meer informatie? Of heeft u inte-

resse in een bezichtiging? Neem dan 

gerust contact met ons op.


